
До уваги акціонерів! 
 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" 
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Ленінський район, Дніпропетровське 

шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" (надалі – Товариство; 
ПАТ «ЗТР») відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», 
пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні 
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до 
відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку 
питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів 
акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 22 квітня 2015 року.  
 
З першого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про обрання складу та членів 
лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
обрати склад лічильної комісії у кількості 10 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних 
осіб: Уманська О.П., Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Кустова В.Л., Вагіна Т.Г., Гладких 
М.М. , Скрипка І. І., Баришевська Є. В., Тихоновська А.О. 
 
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від кількості 

голосів учасників Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

«За» 2 180 107 790 99,9780 
«Проти» 0 0 
«Утримались» 1 184 0,0001 

 
Реєстраційною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від 
кількості голосів учасників 
Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

 
«Не голосували» 

 
477 939 0,0219 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 0 0,0000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
 
обрати склад лічильної комісії у кількості 10 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних 
осіб: Уманська О.П., Лагодюк Є.С., Куликова Л.О., Овденко Г.В., Кустова В.Л., Вагіна Т.Г., Гладких 
М.М. , Скрипка І. І., Баришевська Є. В., Тихоновська А.О. 
 
Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Зборів. 
 

 



 
З другого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Генерального директора Товариства за 
2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального 
директора Товариства у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній 
стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам 
Товариства в цілому. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від кількості 

голосів учасників Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

«За» 2 180 086 444 99,9770 
«Проти» 27 574 0,0013 
«Утримались» 0 0,0000 

 
Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від 
кількості голосів учасників 
Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

 
«Не голосували» 

 
471 895 0,0217 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 

0 0,0000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
 
прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. Роботу Генерального 
директора Товариства у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній 
стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам 
Товариства в цілому. 
 

 
З третього питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та 
загальний стан Товариства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 
Наглядової ради Товариства. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 
2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає 
загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також 
інтересам Товариства та акціонерів в цілому. 
 

 



Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від кількості 

голосів учасників Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

«За» 2 180 056 499 99,9757 
«Проти» 56 574 0,0023 
«Утримались» 0 0,0000 

 
Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від 
кількості голосів учасників 
Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

 
«Не голосували» 

 
473 840 0,0217 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 

0 0,0000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
 
прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 
2014 році. Роботу Наглядової ради у 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає 
загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також 
інтересам Товариства та акціонерів в цілому. 
 

 
З четвертого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії 
Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
товариства. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу 
Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від кількості 

голосів учасників Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

«За» 2 179 952 694 99,9709 
«Проти» 56 574 0,0026 
«Утримались» 105 065 0,0048 

 
Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від 
кількості голосів учасників 
Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

 472 580 0,0217 



«Не голосували» 
 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 

0 0,0000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
 
прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Роботу 
Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною.  
 

 
З п’ятого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної 
фінансової звітності) Товариства за 2014 рік. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від кількості 

голосів учасників Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

«За» 2 180 040 499 99,9749 
«Проти» 72 574 0,0033 
«Утримались» 0 0,0000 

 
Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від 
кількості голосів учасників 
Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

 
«Не голосували» 

 
473 840 0,0217 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 

0 0,0000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
 
затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2014 рік. 
 

 
 



З шостого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про затвердження основних напрямків 
діяльності і планів Товариства на 2015 рік. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 рік. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від кількості 

голосів учасників Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

«За» 2 180 047 354 99,9753 
«Проти» 72574 0,0033 
«Утримались» 0 0,0000 

 
Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від 
кількості голосів учасників 
Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

 
«Не голосували» 

 
466 985 0,0214 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 

0 0,0000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
 
затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2015 рік. 
 

 
З сьомого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків 
Товариства. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2014 році покрити за 
рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років, решту збитку покрити за рахунок прибутків 
майбутніх періодів. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від кількості 

голосів учасників Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

«За» 2 179 912 406 99,9691 
«Проти» 102 142 0,0047 
«Утримались» 105 065 0,0048 

 



Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від 
кількості голосів учасників 
Зборів що приймають 
участь у голосуванні 

 
«Не голосували» 

 
467 300 0,0214 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 

0 0,0000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2014 році покрити за 
рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років, решту збитку покрити за рахунок прибутків 
майбутніх періодів. 
 

 



З восьмого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про попереднє схвалення значних 
правочинів. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення 
Товариством наступних значних правочинів. 
 
Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього 
рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не 
більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер 
правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за 
зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, 
заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення 
договорів гарантій та акредитивів. 
 
Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього 
рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не 
більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; 
характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг. 
 
Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього 
рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не 
більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; 
характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються 
Товариством. 
 
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних 
правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-
яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством 
відповідно до умов цього рішення. 
 
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення 
посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених 
правочинів. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 

Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від  загальної 

кількості голосів  
«За» 2 180 045 149 99,65213 
«Проти» 334 224 0,01527 
«Утримались» 315 0,00001 

 
Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від  
загальної кількості голосів  

 
«Не голосували» 

 
7 275 515 0,33257 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 

0 0,00000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 



 
згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення 
Товариством наступних значних правочинів. 
 
Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього 
рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не 
більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер 
правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за 
зобов’язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, 
заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення 
договорів гарантій та акредитивів. 
 
Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього 
рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не 
більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; 
характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг. 
 
Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього 
рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не 
більше еквіваленту 130 (сто тридцять) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; 
характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються 
Товариством. 
 
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних 
правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-
яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством 
відповідно до умов цього рішення. 
 
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення 
посадової особи, на яку буде покладено обов’язок щодо підписання та укладення вищезазначених 
правочинів. 
 

 
З дев’ятого питання порядку денного. 
 
Найменування питання порядку денного: прийняття рішення про схвалення значних правочинів, 
вчинених Товариством. 
 
Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування: 
 
 
схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме: договір про внесення змін № 8 від 
31.03.2015 до договору про відкриття кредитної лінії №72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012; договір 
про внесення змін № 1 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 18.02.2015; договір про 
внесення змін № 4 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 22.07.2014; договір про внесення 
змін № 3 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 17.10.2014; договір про внесення змін № 2 
від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 28.11.2014; договір про внесення змін № 6 від 
07.04.2015 до договору застави №б/н від 21.09.2012; договір про внесення змін № 4 від 07.04.2015 
до договору застави №б/н від 15.10.2012; договір про внесення змін № 5 від 07.04.2015 до 
договору застави №б/н від 29.10.2012; договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до іпотечного 
договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1643); договір про внесення змін № 6 від 
07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1658); договір про 
внесення змін № 3 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 19.07.2013 (реєстраційний 
номер 758), укладених з Публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії», у 
зв’язку зі зміною графіку погашення кредитної заборгованості та строку сплати процентів за 
користування кредитом. 
 

 
Кількість голосів «За», «Проти», «Утримався» щодо проекту рішення з питання порядку 
денного, винесеного на голосування: 
 

 
 Кількість голосів 

Процентний (%) вираз від  загальної 
кількості голосів  



«За» 2 180 043 574 99,65206 
«Проти» 334 224 0,01527 
«Утримались» 1 575 0,00007 

 
Лічильною комісією було встановлено, що: 
 

 Кількість голосів 
Процентний (%) вираз від  
загальної кількості голосів  

 
«Не голосували» 

 
7 275 830 0,33258 

Не враховувано під час голосування за 
недійсними бюлетенями 0 0,00000 

 
Загальні збори акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, прийняли 
наступне рішення: 
 
 
схвалити вчинені Товариством значні правочини, а саме: договір про внесення змін № 8 від 
31.03.2015 до договору про відкриття кредитної лінії №72-В/12/08/КЛ-КБ від 21.09.2012; договір 
про внесення змін № 1 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 18.02.2015; договір про 
внесення змін № 4 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 22.07.2014; договір про внесення 
змін № 3 від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 17.10.2014; договір про внесення змін № 2 
від 07.04.2015 до договору застави №б/н від 28.11.2014; договір про внесення змін № 6 від 
07.04.2015 до договору застави №б/н від 21.09.2012; договір про внесення змін № 4 від 07.04.2015 
до договору застави №б/н від 15.10.2012; договір про внесення змін № 5 від 07.04.2015 до 
договору застави №б/н від 29.10.2012; договір про внесення змін № 6 від 07.04.2015 до іпотечного 
договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1643); договір про внесення змін № 6 від 
07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 29.10.2012 (реєстраційний номер 1658); договір про 
внесення змін № 3 від 07.04.2015 до іпотечного договору №б/н від 19.07.2013 (реєстраційний 
номер 758), укладених з Публічним акціонерним товариством «Дочірній банк Сбербанку Росії», у 
зв’язку зі зміною графіку погашення кредитної заборгованості та строку сплати процентів за 
користування кредитом. 
 

 
На Зборах інші питання не обговорювалися і голосування по них не проводилося. 


